
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 38. Алибунар, 20. август 2019. године Бесплатан примерак Број 30 

 
 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

246. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, … 31/2019), члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', бр. 22/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2019. годину 
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2018 и 19/2019), Општинско веће општине Алибунар 
на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије 
Општинске управе општине Алибунар, на 98. седници одржаној дана 19. августа 2019. године 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 
 

Члан 1. 
Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о 

буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2018 и 
19/2019), Раздео 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 
56, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 100.000,00 
(стохиљада и 00/100) динара за суфинансирање пројекта ''Организовање црквене манифестације'' 
подносиоца пројекта Баптистичке цркве Владимировац. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења у износу од 100.000,00 динара распоређују се у оквиру 

Раздела 4 – Општинска управа, Програм 13, Програмска активност 1201-0003 – унапређење 
система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, функција 840 – верске и остале 
услуге заједнице, позиција 156, економска класификација 481 – дотације невладиним 
организацијама по конкурсу – верске заједнице, извор финансирања 01 – приходи из буџета. 
 

Члан 3. 
Предметна средства пренеће се на рачун Баптистичке цркве у Владимировцу, на наменски 

рачун који је корисник средстава дужан да отвори код Министарства финансија РС – Управе за 
трезор. 

Корисник из члана 2. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – за 
намене по уговору о финансирању програма односно пројеката цркава и верских заједница из 
средстава буџета Општине Алибунар, број 403-94-12/2019-04 од 05.08.2019. године.  

По утрошку средстава корисник је у обавези да оправда добијена наменска средства. 
 

Члан 4. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 20.08.2019. 
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Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар 
Општинско веће 
Број: 400-57/2019-04 
Алибунар, 19. августа 2019. године 
 
ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Душан Дакић, с.р. 
 
 

247. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, … 31/2019), члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', бр. 22/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2019. годину 
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2018 и 19/2019), Општинско веће општине Алибунар на 
предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије 
Општинске управе општине Алибунар, на 98. седници одржаној дана 19. августа 2019. године 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 
 

Члан 1. 
Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о 

буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2018 и 
19/2019), Раздео 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 
56, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 200.000,00 
(двестохиљада и 00/100) динара за суфинансирање пројекта ''Рестаурација икона на иконостасу у 
Храму Светог оца Николаја у Иланџи'' подносиоца пројекта Српске православне црквене општине 
Иланџа. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења у износу од 200.000,00 динара распоређују се у оквиру 

Раздела 4 – Општинска управа, Програм 13, Програмска активност 1201-0003 – унапређење 
система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, функција 840 – верске и остале 
услуге заједнице, позиција 156, економска класификација 481 – дотације невладиним 
организацијама по конкурсу – верске заједнице, извор финансирања 01 – приходи из буџета. 
 

Члан 3. 
Предметна средства пренеће се на рачун Српске православне црквене општине Иланџа, на 

наменски рачун који је корисник средстава дужан да отвори код Министарства финансија РС – 
Управе за трезор. 

Корисник из члана 2. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – за 
намене по уговору о финансирању програма односно пројеката цркава и верских заједница из 
средстава буџета Општине Алибунар, број 403-94-10/2019-04 од 05.08.2019. године.  

По утрошку средстава корисник је у обавези да оправда добијена наменска средства. 
 

Члан 4. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 
 

 
Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар 
Општинско веће 
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Број: 400-58/2019-04 
Алибунар, 19. августа 2019. године 
 
ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Душан Дакић, с.р. 

 
 

248. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, … 31/2019), члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', бр. 22/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2019. годину 
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2018 и 19/2019), Општинско веће општине Алибунар 
на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије 
Општинске управе општине Алибунар, на 98. седници одржаној дана 19. августа 2019. године 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 
 

Члан 1. 
Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о 

буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2018 и 
19/2019), Раздео 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 
56, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 50.000,00 
(педесетхиљада и 00/100) динара за суфинансирање пројекта ''Радови на санацији 
фасаде,електричне инсталације и прозора на католичкој цркви'', подносиоца пројекта 
Римокатоличка жупа ''Света Ана'' Јерменовци – Католичка црква ''Краљица круне'' Алибунар. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења у износу од 50.000,00 динара распоређују се у оквиру 

Раздела 4 – Општинска управа, Програм 13, Програмска активност 1201-0003 – унапређење 
система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, функција 840 – верске и остале 
услуге заједнице, позиција 156, економска класификација 481 – дотације невладиним 
организацијама по конкурсу – верске заједнице, извор финансирања 01 – приходи из буџета. 
 

Члан 3. 
Предметна средства пренеће се на рачун Римокатоличке жупе ''Света Ана'' Јерменовци – 

Католичка црква ''Краљица круне'' Алибунар, на наменски рачун који је корисник средстава дужан 
да отвори код Министарства финансија РС – Управе за трезор. 

Корисник из члана 2. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – за 
намене по уговору о финансирању програма односно пројеката цркава и верских заједница из 
средстава буџета Општине Алибунар, број 403-94-13/2019-04 од 05.08.2019. године.  

По утрошку средстава корисник је у обавези да оправда добијена наменска средства. 
 

Члан 4. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 
 

Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар 
Општинско веће 
Број: 400-59/2019-04 
Алибунар, 19. августа 2019. године 
 
ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Душан Дакић, с.р. 
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249. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, … 31/2019), члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', бр. 22/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2019. годину 
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2018 и 19/2019), Општинско веће општине Алибунар 
на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије 
Општинске управе општине Алибунар, на 98. седници одржаној дана 19. августа 2019. године 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 
 

Члан 1. 
Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о 

буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2018 и 
19/2019), Раздео 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 
56, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 100.000,00 
(стохиљада и 00/100) динара за суфинансирање пројекта ''Набавка и монтажа опреме у 
парохијском дому'', подносиоца пројекта Румунска православна црква Николинци. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења у износу од 100.000,00 динара распоређују се у оквиру 

Раздела 4 – Општинска управа, Програм 13, Програмска активност 1201-0003 – унапређење 
система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, функција 840 – верске и остале 
услуге заједнице, позиција 156, економска класификација 481 – дотације невладиним 
организацијама по конкурсу – верске заједнице, извор финансирања 01 – приходи из буџета. 
 

Члан 3. 
Предметна средства пренеће се на рачун Румунске православне цркве Николинци, на 

наменски рачун који је корисник средстава дужан да отвори код Министарства финансија РС – 
Управе за трезор. 

Корисник из члана 2. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – за 
намене по уговору о финансирању програма односно пројеката цркава и верских заједница из 
средстава буџета Општине Алибунар, број 403-94-11/2019-04 од 05.08.2019. године.  

По утрошку средстава корисник је у обавези да оправда добијена наменска средства. 
 

Члан 4. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 
 

 
Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар 
Општинско веће 
Број: 400-60/2019-04 
Алибунар, 19. августа 2019. године 
 
ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Душан Дакић, с.р. 
 
 

250. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, … 31/2019), члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', бр. 22/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2019. годину 
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(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2018 и 19/2019), Општинско веће општине Алибунар 
на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије 
Општинске управе општине Алибунар, на 98. седници одржаној дана 19. августа 2019. године 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 
 

Члан 1. 
Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о 

буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2018 и 
19/2019), Раздео 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 
56, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 300.000,00 
(тристохиљада и 00/100) динара за суфинансирање пројекта ''Обнова спољне фасаде при храму 
Свете благовести СПЦ у Алибунар'', подносиоца пројекта Српска православна црквена општина 
Алибунар. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења у износу од 300.000,00 динара распоређују се у оквиру 

Раздела 4 – Општинска управа, Програм 13, Програмска активност 1201-0003 – унапређење 
система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, функција 840 – верске и остале 
услуге заједнице, позиција 156, економска класификација 481 – дотације невладиним 
организацијама по конкурсу – верске заједнице, извор финансирања 01 – приходи из буџета. 
 

Члан 3. 
Предметна средства пренеће се на рачун Српске православне црквене општине Алибунар, 

на наменски рачун који је корисник средстава дужан да отвори код Министарства финансија РС – 
Управе за трезор. 

Корисник из члана 2. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – за 
намене по уговору о финансирању програма односно пројеката цркава и верских заједница из 
средстава буџета Општине Алибунар, број 403-94-9/2019-04 од 05.08.2019. године.  

По утрошку средстава корисник је у обавези да оправда добијена наменска средства. 
 

Члан 4. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 
 

 
Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар 
Општинско веће 
Број: 400-61/2019-04 
Алибунар, 19. августа 2019. године 
 
ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Душан Дакић, с.р. 
 

 

 

АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА, САВЕТА И КОМИСИЈА 

 

 

251. 

 

На основу члана 6. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница 
на територији општине Алибунар расписаних за 25. августа 2019. године („Службени лист општине 
Алибунар“ број 25/2019),  



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 20.08.2019. 

 

 

Број 30 – Страна 6 

Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, на 
седници од 20. августа 2019. године доноси: 
 

РЕШЕЊЕ  
О ОБЈАВЉИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА БИРАЧА УПИСАНИХ У БИРАЧКИ СПИСАК 

У ОПШТИНИ АЛИБУНАР НА ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

РАСПИСАНИХ ЗА 25. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ 
 

  
1. Коначни број бирача уписаних у бирачки списак Општине Алибунар је18.034 бирача. 

2. Коначни број бирача по месним заједницама је: 

1) у Месној заједници Алибунар: 2680 бирача; 

2) у Месној заједници Банатски Карловац: 4270 бирача; 

3) у засеоку Девојачки Бунар – Месна заједница Банатски Карловац: 138 бирача; 

4) у Месној заједници Владимировац: 3410 бирача; 

5) у Месној заједници Добрица: 845 бирача; 

6) у Месној заједници Иланџа: 1238 бирача; 

7) у Месној заједници Јаношик: 854 бирача; 

8) у Месној заједници Локве: 1987 бирача; 

9) у Месној заједници Николинци: 1002 бирача; 

10) у Месној заједници Селеуш: 1124 бирача. 

3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на интернет страници 

Општине Алибунар.  

 
 
Број: 013-13-138/2019-04 
У Алибунару, дана 20. августа 2019. године  
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Предраг Ковачев, с.р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 20.08.2019. 

 

 

Број 30 – Страна 7 

 
 

       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

246. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације) 1 
247. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације) 2 
248. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације) 3 

249. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације) 4 
250. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације) 4 

 
АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА, САВЕТА И КОМИСИЈА 

 

251. Решење о објављивању коначног броја бирача уписаних у бирачки списак у 
Општини Алибунар на изборима за чланове савета месних заједница на територији 
Општине Алибунар расписаних за 25. август 2019. године 

5 

   
   
   
   
   
   

   

   
   

   

   

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4 
Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail: uprava@alibunar,org.rs 

УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ:  Предраг Ковачев (уредник), Живанко Гојков, Данило Ћирић,  
Аница Бабић, Предраг Марковић, Зорица Бањаш, Душан Веља, Станислава Секулић,  

Вукоман Пајевић 
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 


